VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LUBINA
č. 5/2017
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 1/2015 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Lubina
a o určení dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času,
v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov
veku s trvalým pobytom na území obce v znení VZN obce Lubina č. 1/2016 a 2/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lubine v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa § 5 ods. 1
a § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe § 6 ods.
12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zákonov
a v nadväznosti na § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením vlády č. 415/2012,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)
Čl. I.
§1
Úvodné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia, na správu školských objektov a upravuje aj podmienky a výšku
dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času,
v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov
veku s trvalým pobytom na území obce.
§2
1) V Článku III § 6 ods. 2 sa slovo „mája“ nahrádza slovom „októbra“.
2) V Článku III § 6 ods. 7 sa za slovo „štátu“ vkladá bodka.
3) V Článku III § 6 ods. 7 sa vypúšťajú slová „v prílohe číslo 2 tohto VZN.“
Čl. II.
§3
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lubine uznesením č. 94/2017 z 14.12.2017.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2018.
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